
 
 

 

 

Exemplos de referências bibliográficas segundo a Norma Portuguesa NP-

405: 

 

Livro (Monografia) - 1 autor: 
APELIDO, primeiros nomes - Título. Edição. Local da publicação: Editor, ano da publicação. 
ISBN. 

Livro (Monografia) - até 3 autores: 
APELIDO, nome; APELIDO, nome; APELIDO, nome - Título. Edição. Local da publicação: 
Editor, ano da publicação. ISBN. 

Livro (Monografia) - mais de 3 autores: 
APELIDO, nome, et al - Título. Edição. Local da publicação: Editor, ano da publicação. ISBN. 

Volumes: 
APELIDO, primeiros nomes -  Título do volume. In Título da monografia. Edição. Local de 
publicação: Editor, ano de publicação. ISBN. Vol. 
 
Artigos de revistas e jornais: 
APELIDO, primeiros nomes - Título do artigo. Título da publicação periódica. Local de 
publicação. ISSN. Volume, nº (ano de publicação), páginas. 
 
Teses e dissertações - publicadas: 
APELIDO, primeiros nomes - Título. Local de publicação: Editor, ano de publicação. Tese 
para obtenção do grau de…pela (Universidade, Instituto,…)  

Teses e dissertações - não publicadas: 

APELIDO, nome - Título [designação genérica de material, por ex. Texto policopiado]. Local 
da publicação: [s.n.], ano da publicação. Tese para obtenção do grau de…pela 
(Universidade, Instituto,…) 

Actas de congressos: 
NOME DO CONGRESSO, nº, Local de realização, ano de realização - Título. Local de 
publicação: Editor, ano de publicação. 

Documentos legislativos (Leis, decretos, portarias, despachos): 
TIPO DE DOCUMENTO Nº. Nome da publicação (ex: D.R. I série). Nº da publicação (data da 
publicação) págs. em que se encontra. 

Normas: 

Sigla e nº da norma. Ano, Área - Título. Local da publicação: editor. Páginas. 

CD-ROM: 
APELIDO, nome - Título [Designação genérica do material, por ex. Documento electrónico]. 
Local de publicação: Editor, Ano de publicação. Designação específica do material. 

Artigos em documentos electrónicos: 

APELIDO, primeiros nomes - Título. Título da publicação em série [tipo de suporte - ex: em 
linha, CD]. Volume, nº (ano de publicação), páginas. [Data de consulta]. Disponibilidade e 
acesso - ex.: www. ISSN. 



 
 

 

Informação extraída de um Sítio, Portal, Homepage: 
APELIDO, primeiros nomes - Título do artigo [tipo de suporte - ex: em linha, CD].Local de 
edição: Editor, Data, actual. dia mês ano. [Data de consulta]. Disponível na www: URL 

 


